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Med prosjektet Bodø Bodyscape har den amerikanske kunstneren Spencer 
Tunick på sin måte satt byen vår i et nytt perspektiv i sin utforskning av 
Bodø som sted og byens identitet. Iscenesettelse av nakne mennesker 
i bestemte byrom og naturlandskap valgt av kunstneren har engasjert 
befolkningen og skapt stor oppmerksomhet og reaksjoner. Et engasje
ment og en debatt som har stor verdi i seg selv og som åpner opp for 
nye dimensjoner i forståelsen av hva kunst kan være. Det bringer vårt 
fokus videre over til kunstens samfunnsmessige rolle. Har vi bruk for 
kunstnerisk kompetanse og skal kunsten ha et samfunnsansvar? 

Bodø Biennale trådte fram i lyset for første gang høsten 2016 og satte  
spor hos publikum, gjester, samarbeidspartnere, kunstnere, kommune  
og fylke, og ikke minst oss arrangører. Siden den gang har vi jobbet 
målrettet og jevnt med å videreføre og utvikle biennalens unike og 
tverrkunstneriske kvalitet. 

Med biennalen, som er unik i sitt slag i Nordland, ønsker vi å skape 
oppmerksomhet og utvikling innen dansekunst- og det visuelle kunst-
feltet, i både by og fylke. Denne arenaen for tverrfaglige samarbeid 
og nyproduksjoner, skal være et attraktivt møtepunkt for folk flest og 
for fagmiljøet. Det som kjennetegner biennalen er et program av høy 
kunstnerisk- og faglig kvalitet rettet mot et bredt publikum. Kunsten skal 
møte folk i de by-rommene de beveger seg i hverdagen. I tradisjonelle og 
utradisjonelle scene- og visningsrom skal kunstopplevelser overraske, berike 
og fremme refleksjoner.

I fire septemberdager preget biennalen Bodø sentrum. Programmet 
omfattet forestillinger hvor to kunstfelt smelter sammen, men også rene 
danseforestillinger og kunstutstillinger. I år var tematikken viet by-identitet, 
by- og stedsutvikling og kunstens rolle i samfunnet. Det er en tematikk som 
har internasjonal relevans, men vi satte den i lokalt og regionalt perspektiv. 
Bodø er en by i rivende utvikling og står ovenfor store endringer, blant 
annet med nedleggelsen av militærbasen og prosjektet Ny by-Ny flyplass 
som skal utvikle en «smart, kompakt og miljøvennlige fremtidsby.»1 Videre 
pågår det en høy byggingsaktivitet i Bodø sentrum der (signal)bygg reiser 
seg og endrer bybildet radikalt.

Byens identitet og fremtidige retning ble utforsket i vårt tverr-
kunstneriske bestillingsverk Caprice av dansekunstner og koreograf Maria 
K. Landmark fra Alta og visuell kunstner Aleksander Johan Andreassen fra 
Bodø. I Caprice har kunstnerne jobbet med Bodøs eksplosive byutvikling 

som tematisk bakteppe. Sammen med to  
dansere tar de i bruk Bodøs gater og et butikk- 
lokale for å gjøre en kunstnerisk utforskning av hva  
den storstilte ekspansjonen kan bety for Bodø. 

I den stedsspesifikke utendørsforestillingen Diorama i sjøkanten i 
Breivika endrer koreografen Fiksdal forsiktig publikums opplevelse av det de 
ser. Koreografien som utspiller seg i fjæresteinene danner en langsom måte 
å tilnærme seg et gitt landskap og blir en del av utsikten der. En annen 
tilnærming til Bodøs stedsidentitet ser vi hos kunstnerne Karin Blomgren og 
Irene Nordli i biennaleutstillingen. De to kunstnerne har en felles fordypning 
i leire som materiale og har begge brukt lokal blåleire.2 Nordli ser nærmere 
på havet som nabo og ressurs, mens Blomgren tar for seg Bodø som 
transport hub. 

Årets tematikk reflekteres på ulikt vis i danseforestillingene, hvor 
identitet ses i sammenheng med fellesskap og omgivelsenes påvirkning. 
Dansens kroppslige uttrykk har en særegen kraft i dialog med publikum, 
hvor det personlige får et større universelt perspektiv. Stormen konserthus 
ble fylt med danseforestillinger. Blant annet Soufflette av Norges nasjonale 
kompani for samtidsdans – Carte Blanche. I forestillingen drar danserne oss 
med på en reise der menneskets kraft, alene og i fellesskap, utfordres.

Kunst kan være en viktig bidragsyter for at et steds identitet ikke skal 
forsvinne i beslutningsprosesser. Kunst skal berøre og åpne for refleksjon.  
Gi oss ny innsikt og blikk på våre levde liv. Å debattere kunstnerisk 
kompetanse i samfunnsutvikling under biennalens symposium,  
gav nye avsporinger som er interessant i forhold til om kunst skal  
ha samfunnsoppdrag. 

Bodø, 20. september 2018
 

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge
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SEPTEMBER–DESEMBER 2018

Evighetens form – Aase Texmon Rygg 
21.06.–02.10.: Alta Museum
18.10.18–13.01.19: Galleri Nord-Norge 

Sissel Ruud
21.09.–07.10.: Harstad kunstforening

Brødre i ånden – Bjarne Holst og Kåre Kivijarvi 
31.08.–30.11.: Nordkappmuseet

Why Listen to Plants?
31.08.–21.10.: Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

Fra våre vegger
Adde og Zetterquist Kunstsamling
01.09.–25.11.: Adde Zetterquist Kunstgalleri, 
Saltdal

Løse tråder – Ingrid Larssen
06.09.–07.11.: Nordlandsmuseet, Bodø

Transit – Karin Blomgren 
Bodø Biennale Festivalutstilling 2018
06.09.–21.10.: Bodø kunstforening

Behold the Sea – Irene Nordli
Bodø Biennale Festivalutstilling 2018
06.09.–21.10.: Stormen Kunst, Bodø

Áigemátki – Tidsreise
06.09.–28.10.: Samisk senter for samtidskunst, 
Karasjok

Beautiful Border. Do not cross the line –  
Sigfrid Hernes
19.09.–27.10.: Terminal B, Kirkenes

Samarbeid 1993–2018 –  
Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm
05.10.–16.12.: Tromsø kunstforening

Rose – Marie Huuva
05.10.2018–29.09.2019:  
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

Tania Marmolejo
06.–28.10.: Galleri Nord-Norge 

Anna Bochkova
10.–13.10.: Galleri Snerk, Tromsø

Christian – Ivar Hammerbeck  
11.10.–23.11.: Kulturbadet, Sandnessjøen

Skjæringspunkter – Aslaug Juliussen
20.10.2018–31.03.2019.: Nordnorsk kunstmuseum, 
Tromsø

Soundline Tromsø 
Insomnia Musikkfestival 2018
24.–27.10.: Tromsø sentrum

Nikolay Karabinovych
25.–27.10.: Galleri Snerk, Tromsø

Den 72. Nordnorske Kunstutstilling
27.10.–18.11.: Vadsø kunstforening
26.11.–01.12.: Mosjøen kunstforening

24 bilder i sekundet – Knut Erik Jensen
02.11.–01.12.: Terminal B, Kirkenes 

Ondřej Vinš
08.–10.11.: Galleri Snerk, Tromsø

Aage Gaup og Jan Erik Evjen
10.11.–31.12.: Samisk senter for samtidskunst, 
Karasjok

Vegar Moen – Apparaten som gör konstnen
10.11.–23.12.: Bodø kunstforening

I am here, can you feel it – Ina Otzko
11.11.–23.12.: Bodø kunstforening

PAINTING | OR | NOT
2018–2019: Kaviarfabrikken, Henningsvær

UTSTILLINGer

Irene Nordli Behold the Sea på Stormen kunst åpnet 
under kunstfestivalen Bodø Biennale 2018.

Foto: Amalie Marie Selvik

Fotografi fra Kåre Kivijarvi i utstillingen  
Brødre i ånden på Nordkappmuseet. Detalj.

Utstillingen i Tromsø kunstforening har Søssa 
Jørgensen og Geir Tore Holm rodd fra Gildeskål til 
Tromsø. Her fra reisens begynnelse på Sørfinnset.

Foto: sorfinnsetskole.blogspot.com
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BODØ BIENNALE 2018, 6.–9. SEPTEMBER

Byutvikling som 
den røde tråden
Bodø Biennale er festivalen som vil skape oppmerksomhet rundt 
dansekunst og billedkunst. Denne gangen ble festivalen et møtepunkt 
for publikum og fagmiljø som fikk oppleve tverrfaglige nyproduksjoner 
om stedsidentitet og Bodø som en by i forandring.

I år som i 2016 ble Bodø Biennale 2018 offisielt åpnet med en stor kunst-
vandring gjennom ulike byrom i Bodø sentrum. Hundrevis av bodø væringer 
møtte om til vandringen som gikk fra Stormen bibliotek langs Havne-
promenaden og hele veien til Breivika bystrand. Underveis i vandringen 
oppstod det møter med unge dansere fra byen, og folk stopper nysgjerrig 
opp ved fotografiene til Spencer Tunick som endelig stilles ut for publikum. 

For noen uker siden var den amerikanske fotografen i Bodø for å utføre 
sitt mye omdiskuterte kunstprosjekt Bodø Bodyscape. Rundt 170 nakne 
bodøværinger og tilreisende deltok i Tunicks nakenfotografering på ulike 
steder i Bodø; blant annet moloen, Ramnfloget og Saltstraumen. Resultatet 
er tolv spektakulære fotografier som viser menn og kvinner avbildet tett 
sammen i formasjoner knyttet til landskap, natur og byrom. Frem til  
21. oktober er fotografiene stilt ut på ulike steder i Bodø sentrum. Blant 
annet i andre etasje på Stormen bibliotek, utpå moloen, Breivika bystrand, 
hurtigbåtkaia og på torget. 

Gull i vannkanten
Kunstvandringen endte i fjæresteinene i Breivika. Sittende på planker i 
sanden fikk publikum oppleve Diorama – en forestilling av koreograf Ingri 
Fiksdal. Dansere beveger seg sakte på skjæret og blant store steiner i 
vannkanten ikledd tekstiler av gull, paljetter, sølv og sort med hengende 
frynsekanter av silkesnorer. Tidvis ligger de helt rolig og tidvis kryper  
de svært langsomt i landskapet og endrer formasjon. Sansene skjerpes.  

Man blir oppmerksom andre elementer ved stedet, som fugler, båter,  
og kveldssolen som glir ned i havet i bakgrunn – som en perfekt avslutning  
på vandringen.

Blåleire fra Kongens gate
I de påfølgende festivaldagene foregikk det kunstnermøter og danse-
forestillinger i Stormen konserthus. Samt workshops og performance 
utendørs i sentrum. På åpningen av biennalenes festivalutstillinger, på 
Stormen kunst og Bodø kunstforening, ble det arrangert en samtale 
med de to kunstnerne Karin Blomgren og Irene Nordli. De to arbeider 
materialbasert med hovedsakelig leire og keramikk, og var invitert til  
Bodø for å lage kunst inspirert av byens historie og stedsidentitet. 

Til sin utstilling Behold the Sea har Irene Nordli tatt for seg Bodøs 
tilhørighet til havet. Hun har malt store fargerike akvareller og laget  
krukker av porselen. 

– Vann og hav representerer for meg noe fremmed og ukjent, og jeg 
trekkes mot det. Jeg er vokst opp blant dype skoger i Trysil, og er derfor dypt 
fascinert av sjøen, forklarer hun.

Nordli har plukket tang, alger, skjell og organismer fra havet, dyppet 
disse i en transparent epoksy-blanding for å dekorere skulpturene. Hun har 
også benyttet blåleire fra utgravningene i Bankgata og Kongens gate i Bodø 
sentrum som glasur på noen av sine porselensskulpturer. Som smelter og 
blir svart når den blir brent på høy varme, og rødbrun ved lav temperatur. 

Bevegelsesmønster
Karin Blomgren har også benyttet blåleire fra Bodø, fra utbyggingen av 
riksvei 80 på Stormyra. Hun er opptatt av infrastrukturer. Hvordan vi 
beveger oss fra a til b, og hvilke systemer vi bygger for å forflytte oss.  

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin
 Amalie Marie Selvik  ◆◆  Dan Mariner  ◆◆  Marianne Bjørnmyr

Fra Irene Nordli Behold 
the Sea i Stormen kunst.

Foto: Marianne 
Bjørnmyr

Fra Karin Blomgren Transit i 
Bodø kunstforening.
Foto: Amalie Marie Selvik
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I kunst  foreningen ligner hennes leireskulpturer togskinner, sporstoppere  
og en dørkarm.

– Å jobbe med et sted som utgangspunkt for å skape kunst er  
viktig for meg. Arkitektur, bymiljø eller i bygninger får lov til å være med  
å bestemme det jeg gjør. Jeg benytter et råmateriale som eksisterer på 
stedet og anvender gjerne utstillingsrommet som en del av kunstverket.  
I utstillingen Transit i Bodø kunstforening henger ett av kunstverkene over 
ventilasjonsrørene i taket – og blir en del av verket, forteller Karin Blomgren.

– Kunst skal ikke bare betraktes, men skal oppleves med kroppen. Det 
er viktig for meg å bruke størrelse og masse som virkemidler i min kunst 
til å synliggjøre gravitasjonskraften for oss. Store objekter fremhever dette 
bedre. Å møte enorme størrelser, arkitektur og landskap påvirker oss mye 
mer enn vi er klar over. Kroppen er derfor viktig i by- og stedsutvikling, 
forteller Karin Blomgren. 

Biennaleutstillingene kan sees i Bodø kunstforening og Stormen kunst 
frem til 21. oktober. 

Folk på gata
Det var knyttet mye spenning til Maria K. Landmark og Aleksander Johan 
Andreassen sitt Caprice – et bestillingsverk av Bodø Biennale. Gjennom 
dans, koreografi og lydopptak fra intervjuer med Bodø innbyggere 

kommenter Caprice byutviklingen i Bodø på en morsom og aggressiv måte.  
I et tomt butikklokale i Tjærandsengården beveger de to danserne seg  
i beige frakker blant store sikkerhetsgjerder, dinglende arbeidslamper  
og rødhvite sperrebånd. 

Fra høyttalere kommer den ene kommentaren etter den andre fra  
folk i gata. En mann sukker høyt over byggeaktiviteten i sentrum: «Det har 
ikke vært så mange kratere i Bodø siden våren 1945». En dame med tydelig 
østlandsdialekt sier «Nei, jeg har jo bare bodd her siden 1968, så jeg vet ikke 
hva helt jeg synes». En forvirret turist forklarer; «Oh, Bodø? I thought you 
said Buddha. I have just been here for one hour». Publikum ler og kjenner 
seg igjen, mens danserne andpustne anstrenger seg for å klatre og løfte 
hverandre.

Bodø preges av gigantiske byutviklingsprosjekter, høye hotellbygg 
og utviklingen av nye bydeler. Kommunen ønsker også at byen skal 
bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Det er dermed mye som vekker 
engasjement og debatt hos byens borgere. Spørsmålet er om noe av dette 
vil bidra til et varig løft for kulturfeltet og kunstfaglige miljøer i byen?

Bak Bodø Biennale står SE KUNST (Se Kunst i Nord-Norge) og BAREDANS 
(Bodø Arena for Dansekunst).

Publikum ser på ett av Spencer Tunick sine fotografier fra Bodø Bodyscape (2018) i Breivika.
Foto: Dan Mariner

Diorama i strandkanten i Breivika. 
Foto: Dan Mariner

Ett av Karin Blomgren sine store verk av blåleire bøyer seg over ventilasjonsrøret.
Foto: Amalie Marie Selvik

Ungdommer danser utenfor Stormen bibliotek under kunstvandringen.
Foto: Dan Mariner
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«KUNST + SAMFUNNSANSVAR» SYMPOSIUM
BODØ BIENNALE 2018, 6.–7. SEPTEMBER

Gi kunstneren tillitt!
Har kunsten en rolle i samfunnet? Trenger vi kunstnerisk kompetanse  
i samfunnsutviklingen? Da Bodø Biennale ble arrangert for andre gang  
i september ble dette diskutert i tilknytning til kulturpolitikk  
og stedsutvikling. 

Det to dager lange faglige symposiumet om kunst og samfunnsansvar 
under Bodø Biennale 2018 var et samarbeid med Nordland fylkeskommune 
og SE KUNST. Agendaen inneholdt foredrag og samtaler med kunstnere, 
politikere, byutviklere, arkitekter og kulturaktører – som alle hadde mye på 
hjertet.

Som kritiker, journalist og skarp samfunnsdebattant loset Anki 
Gerhardsen oss gjennom innleggene, spørsmålene og debattene. En av de 
første som fikk slippe til var kunstsosiolog dr. philos Dag Solhjell, som er god 
til å spisse spørsmål og trekke inn de historiske perspektivene. 

– Har kunsten og kunstnerne et særskilt ansvar for samfunnet? Har 
samfunnet et særskilt ansvar for kunst og kunstnere? Spør Solhjell og 
svarer selv at spørsmål nummer to er lettest å besvare – fordi svaret er 
ja. I Norge har samfunnet ved staten tatt ansvar for kunst og kunstnere 
siden 1818.  Han forteller at i dag er det nesten tverrpolitisk enighet om 
at samfunnet har et ansvar for kunsten. Selv om ikke hele befolkningen 
er enig i det, og mener at kunstnere må tjene til livets brød uten offentlig 
støtte. Noen kunstnere mener det samme og klarer seg uten slik støtte. 
De kunstnerne blir gjerne kalt kommersielle, understreker Solhjell. Det 
er mange politiske begrunnelser for den statlige støtte. Historisk har det 
vært gitt tre hovedbegrunnelser, som Solhjell mener fortsatt gjelder: Det 
at kunst er nyttige for utvikling og modernisering av samfunnet. At kunst 
har en gunstig virkning på menneskets indre vekst og dannelse, og at kunst 
fremmer Norges anseelse i andre land.

Så spør Solhjell igjen om kunsten og kunstnerne har et særskilt ansvar 
for samfunnet? Og bør de ha det? Kan for eksempel staten kreve politisk 

bestemte gjenytelser tilbake fra kunstnerne som gjengjeld for den støtte de 
mottar? Vil det si at kunstnere, med henvisning til et samfunnsoppdrag, kan 
kreve å få seg tildelt offentlige oppdrag? 

Dans og parkinsons
Det at kunst kan skape en verdifull hverdag og livsglød for samtidsdans 
kunne Roberto Casarotto fortelle mye om. Han jobber med samfunns-
engasjement og medborgers deltagelse i kulturaktiviteter, og er initiativ-
taker for Dance Well Movement i den italienske byen Bassano del Grappa. 
Prosjektet går ut på å gi gratis danseklasser for personer med Parkinson i 
lokalene til byens kunstmuseum. Prosjektet er blitt til en pågående satsning 
og et tilbud i byen for de som har Parkinson. Han forteller at folk som deltar 
får ny selvtillit og erfaring med sin kropp, samtidig som de har fått økt 
forståelse for dans og opparbeider seg et språk i møte med dansekunst. 

Det at danseklassene skjer på Kunstmuseet har også ført til at lokal-
befolkningen er oftere på besøk og bruker museet – gjerne flere ganger i 
måneden, legger han til. 

Tiltrekker økonomiske ressurser
Flere inviterte snakket nettopp om hvordan kunstnerisk kompetanse 
allerede brukes i samfunnsutvikling. Kunstner Eva Bakkeslett presiserer at 
det er i kunstnerne at ideene bobler. 

– Vi kunstnere tenker sidelengs og ser muligheter der ingen andre ser 
det. Det er synd at ikke salen er full av politikere som bør høre dette. Vi 
kulturarbeidere vet jo allerede dette her.

Bakkeslett har selv opplevd at gentrifisering av hippe kreativ bydeler 
har ført til at kunstnere har måtte flytte ut av sine atelier fordi husleien ble 
for dyr. Hun forteller at nå forsøker byer som Lisboa å utnytte dette ved å 
legge til rette for at kunstnere kan etablere seg i nedgangsområder ved å gi 
22.000 kunstnere tilgang til å danne 2000 atelierfelleskaper. Hun forteller 

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin
 Amalie Marie Selvik  ◆◆  Marianne Bjørnmyr  ◆◆  Dan Mariner

Panelsamtale. (fra venstre) Stein Sneve (journalist og kommentator i 

Avisa Nordland), Arild Nohr (Ap-politiker og bystyrerepresentant), Morten 

Jakhelln (byutvikler), arkitekt Sami Rintala og moderator Anki Gerhardsen.

Foto: Marianne Bjørnmyr

Dag Solhjell fremmer tankefulle 

spørsmål og problemstillinger.

Foto: Dan Mariner
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at i Lisboa vet myndighetene at når kunstnerne får området til å blomstre 
så vil dette tiltrekke økonomiske ressurser og turister. Men hva som skjer 
når kunstnerne etter hvert ikke har råd til å bo og drive der. Det tror 
Bakkeslett at de ikke bryr seg så mye om, dessverre.

Kunstner Frances Whitehead er også opptatt av å formidle hva 
kunstnere kan. Hun har selv arbeidet med å sette i gang prosjekter i 
amerikanske postindustrielle byer preget av fraflytting og tusenvis av 
arbeidsløse. Dette er kreative prosjekter som har skapt nye arbeidsplasser, 
ny stedsidentitet og attraktive bydeler. 

Hjerte og økonomi
Så hvordan brukes, anvendes og forstås kunstnerisk kompetanse i for-
bindelse med samfunnsutvikling i Norge? I panelsamtalen på sympo siumets 
siste dag henvender Anki Gerhardsen seg til Morten Jakhelln som gjennom 
Hundholmen Byutvikling AS er i ferd med å bygge en helt ny bydel i Bodø. 

– Bodø kommune blir kritisert for ikke å tilrettelegge for bruk av 
kunstnerisk kompetanse. Særlig i søkeprosessen om Bodø som europeisk 
kulturby i 2024. Kunstmiljøet føler at det heller ikke legges til rette for at 
kunstnere skal kunne drive sin virksomhet her i byen. I prosjektet Ramsalt 
samarbeider du med den finske arkitekten Sami Rintala. Er forretnings menn 
mer opptatt av kunstnerkompetanse og flinkere til å bruke den enn det 
politikerne er?

– Jeg vil gjerne ha den åpenheten som kunstnere har for andre 
perspektiver. Jeg tenker med hjertet, men også økonomi. Ramsalt skal bli en 
bydel som samler alle opplevelsesbedrifter i regionen på ett sted, sammen 
med et folkebad, restauranter og annen omsetningsbasert aktivitet, sier 
Morten Jakhelln. Med tanke på storutbyggingen av Bodø: Ny by – Ny 
flyplass synes Jakhelln det er viktig å tilrettelegge for økt tilflytting av 
kunstnere som ønsker å etablere seg i Bodø.

Sami Rintala synes på sin side at det er viktig å få noen til å stole på at 
kunstnere vil kunne skape noe. Å kunne gi kunstneren tilliten til å prøve 
ut noe, for så se om det skjer noe. Mange tør ikke dette. Rintala får støtte 
fra Anne Beate Hovind i salen på dette. Hun mener at det å åpne for at 
kunstnere kommer inn før bygging starter er en veldig god metode. Slik 
som i Bjørvika. Hovind har lang fartstid som prosjektleder innen kunst i 
offentlige rom og byromsutvikling, og leder to langvarige kunstprosjekter 
i regi av Bjørvika Utvikling AS. Både «Losæter» og «Framtidsbiblioteket 
(Future Library)» er prosjekter startet av kunstnerkollektivet Futurefarmers, 
ledet av Amy Franceschini, som handler om bærekraftig matproduksjon og 
bærekraftig byutvikling midt i Oslo sentrum.  

– Når den militære flyplassen i Bodø legges ned kommer det til 
å frigjøre et enormt areal og store haller vil stå tomme. Jeg mener at 
politikerne bør slippe kunstnerne til nå! De vet ikke hva som vil komme ut 
av det, men la kreative folk få slippe til, oppfordrer Hovind.

Innflytelsesrik kulturminister
Før symposiumet avsluttes skal stortingspolitiker Grunde Almeland 
(Familie- og kulturkomiteen for Venstre) i ilden. På spørsmål fra Anki 
Gerhardsen om han er opptatt av kunstnerisk kompetanse i samfunns-
utviklingen, forklarer Almeland at de på Stortinget utvikler en ny kultur-
melding og kunstnermelding i dialog med kunstmiljøet – som skal 
presenteres før jul. 

Vil det bli mer eller mindre penger til kultur fremover, undrer 
Gerhardsen. Almeland svarer at kulturministeren kjemper for økte rammer 
for kulturen, samtidig som at statsministeren sier det blir strammere 
budsjett. Almeland poengterer at det er lenge siden vi har hatt en så 
innflytelsesrik kulturminister. Med Trine Skei Grande som partileder og 
nummer tre i Regjeringen har han stor tro på at hun som kulturminister har 
muskler til å løfte frem kulturpolitikken til nye høyder.

Anki Gerhardsen og 

stortingspolitiker  

Grunde Almeland.

Foto: Marianne 

Bjørnmyr 
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INTERVJU

Urbane drømmespor
Med en app på mobilen skal vi begi oss ut på en lydvandring gjennom 
noen av Tromsøs kjente lokasjoner. I «Soundline Tromsø» har steder 
som Tromsøbrua, Skansen, Torghuken, Prostneset, Lehnesmottet og 
Strandtorget blitt oversatt til auditive uttrykk av kunstnere og musikere. 

Kommunen ønsket et midlertidig kunstprosjekt der de offentlige rommene 
skulle kobles til kunst og teknologi. Da fikk kurator for prosjektet Hanne 
Hammer Stien ideen om at man kunne bruke lydkunst og en form for ny 
teknologi for å spille det av.

– Utgangspunktet for meg var at hvis man skal bruke teknologi så må 
man ta det på alvor, og da kunne det ikke være noe fysisk – det måtte kun 
eksistere i teknologien, forteller Hammer stien. 

Bak den teknologiske løsningen står apputvikler Jorg Janssønn 
Hauan. Han har knyttet appen opp mot GPS-koordinater som videre leser 
publikums navigering i byen på mobil. Når du har lastet ned appen kommer 
det opp et kart med oversikt over de seks lydverkene. Men det er slettes 
ikke ment at man skal følge de slavisk.

– Du skal selv kunne velge hvilke punkter du vil følge, eller ha mulighet 
til å gå gjennom byen uten å følge kartet. Da vil du få en push-varsel når 
man er i området av et verk. Det er rett og slett en bevisstgjøring av byen, 
sier Hammer Stien. 

Kuratoren forklarer også at når du først har oppsøkt verkene og de er 
blitt arkivert på telefonen, havner de i en egen spilleliste som du kan ta med 
hjem. Det gjør det mulig å lytte bare til ett verk om du vil det, eller bruke 
flere uker på å samle og høre alle sammen. 

Songlines
Inspirasjon for prosjektet har Hammer Stien hentet fra såkalte songlines. 
En gammel teknikk for å memorere og navigere seg i et landskap benyttet 
av aboriginene i Australia. Disse songlines kalles også for drømmespor, 
og er mentale stier som brer seg over landet, eller himmelen når de rette 
ordene og rytmene i en sang blir praktisert. Den som kan disse sangene 
kan navigere seg gjennom landet ved å bruke sangens ord som beskriver 
landemerkene og naturen for området. Ved å bruke sangordene nøyaktig 
kunne aboriginene flytte seg gjennom ørkenen og enorme landområder, 
fordi de gjennom drømmespor kjenner landskapet. 

– Det er en måte å benytte sang og kunst på for å huske et landskap. 
Det er også herfra prosjektet har fått sitt navn – «Soundline», forteller 
Hammer Stien.

Men hun har ikke bare hentet inspirasjon fra Australias urfolk, hun fant 
også viktige referansepunkt hos det samiske folket og joiken.

– Joik er ikke ment som en representasjon av for eksempel en hund, 
men det er hund i joiken, forklarer hun. 

Med tanke på urfolkenes navigeringsmetoder og bruk av sang har de 
inviterte kunstnerne laget et lydverk for de valgte lokasjonene.

– Prosjektet kan gi nye og dypere måter å orientere seg på i byen, sier 
hun. Lydverkene oversetter det fysiske rommet til et psykologisk rom og 
inviterer lytterne til å orientere seg i de offentlige rommene på en ny måte.  
I likhet med aboriginenes songlines, kan lydstykkene tolkes som 
navigerende lydverk og kanskje gi oss nye inntrykk av sentrum.

Ved å bare fokusere på lydverkene, lytte til rytmene og klangene blir det 
vi ser mindre betydelig, og det fenomenologiske blir sentralt – hvordan vi 
gjennom bevegelse opplever oss selv og omgivelsene.

Med relasjoner til Tromsø 
Tromsø har lenge hatt et elektronikamiljø, og mange yngre kunstnere i 
Tromsø er opptatt av lyd. Derfor falt det naturlig for Hanne Hammer Stien 
å invitere visuelle kunstnere som jobber med lyd, og musikere som er tett 
knyttet til elektronikamiljøet. 

Kunstnerne og musikerne som bidrar med stedspesifikke lydverk til de 
forskjellige geografiske lokasjonene i «Soundline Tromsø» er Marit Følstad, 
Geir Jenssen, Margrethe Pettersen, Peder Niilas Tårnesvik, Simon Daniel 
Tegnander og Charlotte Bendiks. Til tross for ulikhetene dem i blant, har alle 
en dyp relasjon til Tromsø og har laget sine egne tolkninger av de forskjellige 
steder. Det skal gi en variert lydvandring som både behager og utfordrer. 
Marit Følstads lydverk kan for eksempel oppleves som et rent støyverk 
sammenlignet med Geir Jenssens lydbilde som fremstås mer behagelig. 

Et eksperiment
I tillegg til skulpturer, mosaikk og gatekunst som allerede preger det 
offentlige rommet i Tromsø – blir «Soundline» et nytt, immaterielt 
eksperiment som krysser det tradisjonelle med det moderne. Prosjektet 
skal by på helt nye erfaringer av bysentrum. Og tiden vil vise om Tromsø 
er klar for denne type kunstuttrykk i det offentlige rom. Som kurator 
forholder Hanne Hammer Stien seg helt åpent til at det kanskje viser seg 
dysfunksjonelt å bruke teknologien på en sånn måte i forhold til kunst. Eller 
kanskje kan det bli en suksess? Uansett vil vi ta lærdom av det, tror hun.

✎ Marion Olsen  ▶  Kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
 KORO  ▶  Adnan Icagic  ◆◆  Kristine Dragøy

Foto: Kristine Dragøy Foto: Kristine Dragøy

Kurator for «Soundline 
Tromsø» Hanne 
Hammer Stien.
Foto: KORO/Adnan 
Icagic
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SIGFRID HERNES «BEAUTIFUL BORDER. DO NOT CROSS THE LINE» 
TERMINAL B, KIRKENES, 19. SEPTEMBER–27. OKTOBER

Sorthvit verden
I februar 2012 gikk Sigfrid Hernes ulovlig over den norskrussiske grensa 
ved Pikevannet på Storskog. I utstillingen på Terminal B i Kirkenes 
presenterer kunstneren tegninger og fotografier laget i etterkant av 
denne hendelsen. 

Det finnes utallige fortellinger om mennesker som krysser grenser. 
Fortellingene kan være gjengivelse av konkrete hendelser ved en fysisk 
grense, eller metaforer for abstrakte grenser i livet. Felles for disse er at de 
uttrykker noe fundamentalt eksistensielt. Da Sigfrid Hernes 10. februar i 2012 
ulovlig gikk over grensen til Russland ble hun pågrepet av grensevaktene.

«Bak oss fra norsk side kom en snøscooter med to grensevakter i 
hvite overtrekks-drakter. Mot oss kom fem russiske grensevakter i svarte 
uniformer. De innhentet oss og førte oss til Grensestasjonen. Russiske 
grensevakter og senere norsk politi holdt oss i forvaring i tilsammen tretten 
timer. Forhør skjedde først på den russiske grensestasjonen med tolk og 
deretter ble vi fraktet til politistasjonen i Kirkenes for nye spørsmål.» 

Slik forteller Sigfrid Hernes om opplevelsen. Hennes metode som 
kunstner er å oppsøke steder i natur og landskap for å fotografere og tegne. 
For å ta for seg hvor nær vi er vår naturomgivelser, og hvordan spor etter 

mennesker påvirker vår eksistens. Ved å søke seg gjennom en sorthvit 
verden av tegninger og foto vil hun komme nær ulike typer sårbarhet i oss. 

Tegningene som utgjør utstillingen på Terminal B viser nære utsnitt 
og detaljer av mennesker tegnet med blyant på papir, samt en serie med 
sorthvite fotografier fra ulike steder langs den norsk-russiske grensa. De 
store bildene er hennes forsøk på å peke utover den konkrete hendelsen 
for å skape et flertydig rom, som åpner opp til tanker, assosiasjoner og 
sansning.

Hun mener at vi alle lever med våre forestillinger om livet. Vi er opptatt 
av å ha gode følelser, gode relasjoner, og å verne om tradisjoner og vaner. 
Vi søker etter å gjøre det rette og ha de riktige holdningene. Vi ønsker å 
være beskyttet og kjenne oss trygge. 

Men på et tidspunkt. Av ulike årsaker. Bryter vi ut av det trygge og 
erfarer hvordan det er å være utenfor og på den andre siden. 

Utstillingen er støttet av Statens Kunstnerstipend, Norske Kunstforeninger og 
Pikene på broen. Sigfrid Hernes har tidligere vist tegninger fra dette prosjektet  
i Alta kunstforening i fjor høst.

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin
 Sigfrid Hernes  ◆◆  Michael Miller  ▶  Terminal B

Utstillingen på Terminal B.
Foto: Michael Miller/Terminal B

foto: Sigfrid Hernes
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KUNSTKRITIKK
FESTSPILLUTSTILLINGEN «INSTITUTT FOR NATUR OG KUNST»
GALLERI NORD-NORGE, 23.–30. JUNI 2018

Om å knytte sammen 
kunsten og samfunnet
«Institutt for natur og kunst» var navnet på Festspillutstillingen 2018, 
og instituttet var både et reelt og et fiktivt sted. Det finnes ikke til 
vanlig, men levde som et svært aktivt laboratorium den uka festspillene 
pågikk. Her jobbet kunstnere og forskere sammen i en ukelang og 
mangefasettert workshop. Men hvordan skulle publikum forstå dette 
prosjektet?

Den som forventet å få vandre blant skulpturer, ferdige videoinstallasjoner 
eller bilder montert på en vegg, ble derfor sannsynligvis skuffet. Her var 
nemlig prosessen alt, og målet udefinert. Kanskje med ett unntak: samtalen. 
Det er nemlig tilnærmet umulig å få noe ut av dette prosjektet uten å 
snakke med kunstnerne eller forskerne eller Hanne Hammer Stien – som 
kurator bak det hele. Å forvente så stor grad av interaksjon med publikum 
er en krevende og risikofylt form, og jeg er sterkt i tvil om det var vellykket. 
Mer om det snart.

Levende verksted
Totalt syv kunstnere med fem kunstverksted, samt ti forskere var involvert. 
I tillegg ble det presentert en håndfull grafiske bilder av Herleik Kristiansen, 
en kunstner fra det såkalte Outsider Art-miljøet i Harstad. Kristiansen ble 
i sin tid erklært åndssvak, men har senere oppnådd stor anerkjennelse. 
Kunsten hans er blant annet kjøpt inn av Nasjonalmuseet.

Forskerne kommer alle fra Universitetet i Tromsø, mens kunstnere 
har en mer spredt bakgrunn. Det faktum at universitetet fyller 50 år i år, er 
noe av bakgrunnen for hele ideen. Prosjektet skal nemlig også sees som 
et innspill i omorganiseringsprosessen som dette universitetet står midt 

oppe i. Her er vilje til nytenkning, vilje til å utfordre vante kategorier og 
vante årsakssammenhenger. Utstillingen er derfor beskrevet som et åpent 
eksperiment, og forskerne og kunstnerne jobber sammen eller separat med 
problemstillinger knyttet til konflikten mennesket og natur, kultur og natur, 
ressursutnyttelse og ressursran. Det er også en sterk samisk dimensjon til stede. 

Kritikk av antropocen
Det mest interessante med «Institutt for natur og kunst» er kritikken av  
det som har fått navnet antropocen. Kort sagt definerer dette begrepet 
en helt ny epoke på jorda, så sterkt preget av menneskets herjinger og 
påvirkninger at det gir mening å snakke om at kloden har trådt inn i en  
ny geologisk tidsalder. Vi har altså satt varige spor på så vel jordoverflaten 
som økosystemet.

Mest tydelig kommer denne kritikken fram i arbeidet til de to kunst-
nerne Anders Dahl Monsen og Arne Skaug Olsen. De spør rett og slett 
om mikroorganismer har politisk vilje, og underbygger kvaliteten på dette 
tilsynelatende absurde spørsmålet ved hjelp av store dunker med sats. Altså 
gjær og sukker blandet sammen i en prosess som etter hvert blir til alkohol. 
Dunkene stod og gjæret i utstillingslokalet, og ble samtidig koblet opp mot 
et system av plastrør med en membran i den andre enden. Gassen som 
dannet seg under gjæringsprosessen skapte et stort trykk i dunken, og dette 
trykket presset mot membranen på en slik måte at det utløste en tone. Mot 
slutten av festspilluka var det et tyvetalls dunker totalt dunker på plass, og 
til sammen skapte de en slags orgelkonsert som langt på vei levde sitt eget 
musikalske liv.

✎ Anki Gerhardsen  ▶  FRILANS JOURNALIST OG KRITIkER
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Roger Hennum  ▶  Festspillene i Nord-Norge

Utstillingen har en sterk samisk 
dimensjon. Dette planteprosjektet 

er det forsker Britt Kramvig og 
kunstnerne Margrethe Pettersen og 

Katarina Pirak Sikku som står bak.
Foto: Roger Hennum/ 

Festspillene i Nord-Norge

Silje Figenschou Thoresen pirker i arkeologenes 
skisser og opptegnelser av landskapet i nord.

Foto: Anki Gerhardsen

Half Hidden er en del av Anne Haaning  
sitt phd-prosjekt ved det kunst - 

faglige fakultetet ved UiT.
Foto: Roger Hennum/ 
Festspillene i Nord-Norge
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Det går altså an å si at det er en vilje til lyd, til toner, til musikk og til 
aksjon i de millionene av celler som befant seg inne i dunkene, og derfra er 
ikke veien lang til en refleksjon over hvilke andre viljer disse cellene måtte 
ha, og i hvilken grad mennesket kan overse denne viljen. Prosjektet setter 
altså i sving store spørsmål på en elegant, morsom og fascinerende måte.

Konflikten mellom mennesket og kloden har preget kunstscenen 
lenge, men der mange har produsert enkle, ja nesten banale og 
propagandapregede prosjekter, viser dette instituttet en større vilje til nye 
spørsmål og nye måter å reflektere på. Her diskuteres det om såkalt data-
mining er en ny form for kolonialisering. Og forskningsprosjektet «Unruly 
Heritage» spør hvilke kunnskaper plastsøppel kan gi oss. Silje Figenschou 
Thoresen pirker i arkeologenes skisser og opptegnelser av landskapet i nord, 
mens forsker Britt Kramvig og kunstnerne Margrethe Pettersen og Katarina 
Pirak Sikku undersøker den samiske tilstedeværelsen i Sør-Troms.

Svak formidling
Det er ikke alt som er like banebrytende her, men viljen til å synliggjøre 
forskningsprosessen så vel som kunstprosessen er interessant og spen-
nende i seg selv. Samtidig er det også her dette prosjektet har sin akilleshæl. 
For hvis du som tilskuer ikke er pågående og aktiv, hvis du ikke vet hva eller 
hvordan du skal spørre, er det vanskelig å trenge inn i denne utstillingen. 
Det er ingen som tar imot deg i døråpningen, det er ingen plakater 
som forteller deg hvordan du skal møte prosjektet, og det er svært lite 
informasjon om de enkelte verkstedene på nettet eller i brosjyrer. Det er 
heller ingen guide inne i lokalet som kan gjøre det litt mindre skummelt  
å nærme seg kunstnerne og forskerne. 

I tillegg er noe av hele fundamentet lite publikumsvennlig. Instituttet 
krever egentlig at du må sette av mye tid. Ja helst mange dager for  
å gripe fenomenet. For mye av refleksjonen og innsikten gis i form av 
kunstnersamtaler og foredrag. Faktisk så mange som 24 i tallet. Det er  
flott at det er aktivitet hele uka, men den som bare stikker innom for en 
time eller to får sannsynligvis kun et overfladisk og et noe forvirrende 
inntrykk av konseptet. Ingen av foredragene eller samtalene var dessuten 
tilgjengelige i etterkant i form av opptak.

Det som skal være en åpen og transparent prosess, et verksted for 
nye muligheter, en åpen linje mellom forskningen og borgerne som en 
bevisstgjøring av kunstens potensiale for samfunnets utvikling, svikter 
altså på formidlingsbiten. Enkelte av disse verkstedene er tilnærmet 
ugjennomtrengelige, som for eksempel Half Hidden av kunstner og phd-
student Anne Haaning. I sitt prosjekt belyser Haaning sammenhenger 
mellom teknologi, språk og mytologi, både ved å diskutere gruvedriften 
på Grønland og dagens såkalte data-mining. Det er interessant, men det 
er også temmelig komplekst, og det er helt umulig å fange opp prosjektet 
uten omfattende informasjon. To ganger i løpet av den uka festspillene 
pågikk holdt Haaning foredrag. I tillegg kunne publikum komme på 
samtaler mellom kunstneren og kuratoren – også her var det to sjanser. 
Haaning var riktignok tilgjengelig for en prat for den som oppsøkte henne 
aktivt, men hvordan kunne publikum vite hva de skulle spørre om?

Institutt for natur og kunst er en god idé og et spennende konsept, men 
fra et publikumsståsted blir konseptet er også instituttets nedside. Det er 
underveis, det er vanskelig å gripe, og når formidlingen attpå til er så lite 
gjennomtenkt, går det ikke an å kalle dette for en vellykket utstilling.

Kunstnerne Anders Dahl Monsen og Arne Skaug Olsen beviser mikro-
organismenes vilje ved hjelp av sats og et orgelpipelignende system. 
Foto: Anki Gerhardsen
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HEIDI ROGNSKOG MELLA «MIN FAR FISKEREN»
FESTIVALKUNSTNER, SOMMER I BERLEVÅG
18. JULI – 22. JULI 2018

Havet tett på livet
I Min far fiskeren undersøker festivalkunstner Heidi Rognskog Mella  
sin sterke forankring til fiskeri og kystkultur. Hun er oppvokst på et lite 
fiskevær på NordVestlandet, der hennes familie har livnært seg av fiske 
så langt man kan spore tilbake. Hennes far, besteforeldre, oldefedre og 
tippoldefedre var fiskere. I en uke i april besøkte hun Berlevåg, for  
å møte lokale fiskere – og for å være med ut på fiske.

«Det var min far som fortalte om Berlevåg, fra tida han var her på Lodde-
fiske om vinteren. Det var på 1970-tallet og jeg var bare ei lita jente. Jeg 
hadde selvfølgelig ingen idé om hva fiskeri i Barentshavet innebar av tøffe 
forhold med rå natur, røffe værforhold og harde arbeidsforhold da. Nå 
hadde jeg anledning til selv å se hva pappa faktisk (kanskje) hadde opplevd 
her oppe i Finnmark i vinterhalvåret – borte fra mamma og fire barn. 

Jeg ankom Berlevåg med Spitsbergen søndag kveld etter en utrolig flott 
seilas rundt Varangerhalvøya. For meg var det ikke bare fint å komme til 
Berlevåg – det var overveldende. Høye fjell og hav i ett. Mørkeblå og lyseblå 
toner sammen med kritthvitt snø og beksvart fjell. Mandag gikk jeg rundt i 
sentrum med kameraet. Det slo meg at miljøet her er ærlig. Ikke noe jåleri, 
bare praktiske løsninger og arkitektur. Jeg gikk inn til Polar Seafood som 
nettopp var ferdig med en levering. Et kar var fylt med torskehoder med 
line-kroker i kjeften. Plutselig befant jeg meg i en hall med noen boder. 
Her satt Stig og Harald. Jeg fikk servert kaffe og praten var i gang om 
fiskeri, båter de hadde vært med å ro – og andre artigheter med en alvorlig 
undertone. Gunnvald dukket også opp. 

Lenger inne i hallen hørte vi noen lyder – og forbi et hjørne gjennom et 
langt smalt rom og inn en dør holdt mannskapet på båten Jan Gunnar til. I 
knallfarger av rødt og grønt garn, blå og oransje kjeledresser, store blåser og 
gule flottører. Bøting og spleising. Klargjøring til neste tokt. Et hverdagsbilde 
av et arbeidsmiljø, estetisk og vakkert i sine farger og kontraster. Flittige og 
rutinerte i sitt håndverk. Jeg følte meg hjemme og husket at bestefar pleide 
å bøte garn med kavlen festet i kjøkkenskuffen hjemme på Veiholmen. 

Et ønske for denne turen var å få være med en båt på havet. Å få 
oppleve fiskeri på «nesten» ordentlig, for jeg er da ikke fisker, men fisker-
kunstner. På tirsdag var været så som så. En av båtene hadde gått ut, men 
hadde snudd fikk jeg høre. Siden været var dårlig på tirsdag, introduserte 
Gunnvald meg for flere egneboder. Vi traff Geir og Raymond som fortalte 
om drama på sjøen og redningsaksjoner. Om samhold, viktigheten av 
sikkerhet og å ta vare på hverandre. Nye løsninger for linefiske og smarte 
karer med gode ideer. Vi traff Halfdan og Eilif. Makan til skrøner om folk 
og liv i Berlevåg – og det slo meg at vi Nordmøringer og Finnmarkinger er 
ganske så like her. 

Onsdag var været bedre og jeg fikk være med Anne G. Jeg gikk 
ombord spent som en liten unge. Tipp topp utstyrt. Videoovervåkning og 
automatikk, og ikke minst et veldig hyggelig mannskap. Jeg tok masse bilder 
– av alt. Tett på knallgule oljehyrer mot hav. Hender og kropper som løfter, 
haler og drar, klyver opp, over og under. Arbeidskarer med full kontroll i en 
båt som aldri stopper å bevege seg i alle retninger. Jeg tar bilder av rygger, 
hender og føtter i arbeid. 

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  Se Kunst Magasin  ◆◆  Heidi Rognskog Mella
 Heidi Rognskog Mella

Fra pappa Jan sitt 
fotoalbum på fiske.

Heidi Rognskog Mella 
sine fotografier montert 

opp under nothjellet ved 
Fjærtoft. Med motiver fra 

fisketuren med båtene Anne G 
og Kvalsvik Senior I. 
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Turen med Anne G ga meg mersmak og på fredag fikk jeg være 
med Kvalvik Senior. En helt annen båt og fiskeri, og mer som når min 
Bestefar drev fiske med sjarken sin, men Steinars båt var både større og 
romsligere. Steinar imponerte med sin enmanns-håndtering og kontroll. 
VF-en stod på og her overhørte vi en diskusjon mellom to karer som 
ikke var enig om hvor linene stod. Steinar har laget seg en løpestreng 
for sikkerhet når han driver alene. Rutinert og sikker. Han fortalte om 
viktigheten av at ting står på sin faste plass. At du kjenner dine kolleger. 
Det minnet meg på en hendelse med pappa på en av båtene. Ett av 
mannskapet som var ny om bord, hadde lagt tauet rundt vinsjen fra 
venstre mot høyre, og ikke omvendt som de alltid pleide. En brå hendelse 
hvor han må ta over operasjonen, gjør at han får tre fingrer mellom 
taukveilen. Tre fingre blir klemt tvert av. I dag både forstår jeg og forstår 
ikke hvorfor man velger fiskeri som yrke. Jeg forstår spenningen.

Selv har jeg valgt å jobbe med kunst. Kunst handler vel om å formidle 
og bearbeide egne erfaringer og fortelle historier om andres erfaringer. 
Det kan være gjenkjennende og interessant for noen få eller flere. 

Prosjektet har jeg kalt Min far fiskeren som om han lever fortsatt. 
Min far døde sommeren 2015 av hjertesvikt. Riktig tittel ville ha vært 
Datter av en død fisker. Jeg savner min far fiskeren. Jeg skulle ønske jeg 
kunne ha fortalt ham hva jeg har opplevd og lært her i Berlevåg. Jeg har 
for eksempel lært at torsken er mett av feit makrell i februar og at den 
foretrekker ferske nykokte reker til dessert i mars. 

Like fullt – hadde ikke pappa vært død – hadde jeg ikke søkt om å få 
komme opp til Berlevåg og å være festivalkunstner i 2018 med tittel Min 
far fiskeren.

 ◆ Utstillingen til Heidi Rognskog Mella under Sommer i Berlevåg 
2018 bestod av fotografier, film og skulpturer fordelt på tre steder; 
Fjærtoftbruket, Kjølnes fyr og Strømtrafoen. 

 ◆ Festivalkunstner har blitt et nytt innslag i Sommer i Berlevåg – 
som arrangeres hver juli. 

 ◆ I forkant av festivalen får kunstneren et arbeidsopphold i Berlevåg 
og mottar et produksjons- og reisestipend gjennom et samarbeid 
med Kvitbrakka og Kjølnes fyr med Emma Gunnarsson som 
prosjektleder. 

 ◆  Kvitbrakka tilbyr gratis atelier og husvære to uker under 
montering av utstillingen, og Kjølnes fyr sponser oppholdet under 
festivaluka.

Kunstneren hadde egnebu for å snakke med besøkende om fiskeri mens hun jobbet med 
bilder og skulpturer. Steinar Olaussen, Ellen Lundby og Petter Gregersen.
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KUNSTKRITIKK
AASE TEXMON RYGH «EVIGHETENS FORM»
GALLERI 2, 22. MARS–3. JUNI 2018

Veien mot en tanke
Evighetens form er tittelen på Nasjonalmuseets vandreutstilling med  
Aase Texmon Rygh. Det er en tittel som fanger opp essensen i hele 
hennes sterke kunstnerskap.

Jeg står inne på Galleri 2 i Stamsund, Lofoten, og lurer på hvorfor jeg blir så 
rørt. Hva er det med disse glatte steinformasjonene som gjør sånn inntrykk 
på meg? Linjene som vrir seg om seg selv og blir både opp og ned, foran 
og bak, del og helhet. Den kalde fornemmelsen mot håndflaten når jeg lar 
fingrene gli langs disse linjene. Figurløse. Abstrakte. Åpne. Fullendte. 

Er det den tause elegansen? Er det det vakre i matematikkens prinsipper 
og former? Er det det fullstendig tidløse og det overveldende evige som slår 
så sterkt og virker så veldig? En higen etter det åndelige, slik kunstneren selv 
forklarer arbeidene sine. 

Det er Aase Texmon Rygh sine skulpturer jeg betrakter og berører. 
Utstillingen er initiert av Nasjonalmuseet, og er for tiden på vandring rundt 
omkring i Norge. At den også har funnet veien til dette lille galleriet i dette 
lille fiskeværet, passer i grunnen med historien som ble denne kunstneren 
til del. Hele sitt liv har Aase Texmon Rygh jobbet med form og skulptur. Nå 
er hun en svært gammel dame. Hun er 93 år, og har først de senere årene 
blitt anerkjent som den store kunstneren hun er. Hun var den første som 
arbeidet med abstrakt skulptur i dette landet, og hun gjorde det allerede 
like etter andre verdenskrig. Mange tror det er Arnold Haukeland som var 
pioneren innen dette feltet. Det er feil. Det var Aase Texmon Rygh. Hun 
skar ned, hun skrelte av, hun tok bort detalj etter detalj, til hun til slutt stod 
igjen med det innerste, det absolutte, det som kanskje kan kalles for kjernen 

i alle ting, i alle figurer, i alle bevegelser. I et videointervju sier hun det slik: 
«Forenkling. Enda enklere. Det nakne til slutt.»

Men selv om Texmon Rygh altså var den første, og selv om hun 
gjorde det så sterkt, så vakkert, så presist og så grundig, ble hun ikke tatt 
godt imot. Nasjonalmuseets vandreutstilling er sånn sett et arbeid for 
kompensasjon, og for å løfte henne fram i det lyset hun skulle ha vært i 
for lenge, lenge siden. Utstillingen viser en rekke av skulpturene hennes, 
både i stein, metall og tre. Men her er også en lang rekke tekstplakater 
med informasjon, historikk, bilder og kontekst. Her er flere videoer med 
intervjuer. Av kunstneren selv og andre kunstnere, kunsthistorikere og 
kuratorer med hensikt å belyse så vel kunstnerskapet som den ignoransen 
Texmon Rygh har blitt utsatt for. Dette er med andre ord en sterk fortelling 
om å bli oversett.

Systematisk tilsidesatt
I en av videoene sier Øyvind Haug Bjerke, professor i kunsthistorie, at 
Texmon Rygh ble systematisk tilsidesatt gjennom hele sin karriere: Ingen 
separatutstillinger, det tok lang tid før hun fikk slippe til på Høstutstillingen, 
hun ble ikke møtt med nysgjerrighet, og hun ble heller ikke tatt imot av  
sine egne. I et avisintervju i Morgenbladet fra 1959 kommer årsaken tydelig 
fram: «Slipper vi henne inn, godtar vi en retning, forklarte en av hennes 
kollegaer, som la til at han var svært skeptisk til den abstrakte skulpturen  
på generelt grunnlag».

Så selv om kritikerne var begeistret og selv om hun ble oppdaget 
utenfor Norges grenser, var dørene lukket her hjemme. Bjerke mener 

✎  Anki Gerhardsen  ▶  FRILANS JOURNALIST OG KRITIkER

Evigheten, harmonien, det åpne og mulige 
stråler ut av arbeidene til Texmon Rygh.

Alle skulpturene kan berøres, og gir sånn sett 
også en taktil opplevelse av det hele.
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INA OTZKO
I am here, can you feel it

VEGAR MOEN
Apparaten som gör konsten

10. november 
- 23. desember 

Utstillingen er støttet av 
Norske Kunstforeninger

Evigheten i en steins form.

Texmon Rygh ble rammet av kunstfeltets manglende evne til å innrømme 
feil: Når noen først har bestemt seg for at noe eller noen ikke skal inn i 
det gode selskap, så handler det om å forsvare ståstedet sitt for alt det 
er verdt. Texmon Rygh måtte fylle 89 år før hun fikk presentere sin første 
separatutstilling. Det er ikke til å fatte. Selv uttrykker hun avvisningen slik: 
«Det var ugress det jeg drev med».

Harmoni og meditative øyeblikk
I lys av denne historien, denne tilsidesettelsen og dette totale fraværet 
av anerkjennelse, gjør det et sterkt inntrykk å se videointervjuet med 
hovedpersonen selv. Så blottet for bitterhet, så varm, så rolig og fortsatt 
så engasjert. Kanskje handler det om at Texmon Rygh hele livet har søkt 
etter det åndelige framfor det materielle, og at denne søken vanskelig lar 
seg kombinere med et indre raseri. Kanskje handler det om personlighet. 
Kanskje handler det om bevisste valg. Kunsten hennes er inspirert av 
oldtidens forenklede og geometriske skulpturer, og her er det nettopp 
harmoni, balanse, evighet og det uendelige som får oppmerksomhet. Ikke 
det harde, konfronterende eller hevngjerrige.

Uansett grunn er skulpturene hennes en invitasjon til et kjær-
komment meditativt øyeblikk der figurene får fungere som utgangspunkt. 
Formene får være det helt sentrale, og de er laget med den matematiske 
presisjonen som også speiler universet. Det er her det store skjuler seg 
i det lille: Linjenes bevegelser og muligheter folder seg ut og er, hinsides 
argumentasjon, påstand eller narrativ. Aase Texmon Rygh har laget noe 
fantastisk. Det var på høy tid hun fikk vise det fram til oss alle.
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KUNSTKRITIKK
MARITA ISOBEL SOLBERG «EN USUNGET SANG / LÁVLLUKEAHTES LÀVLLA»
NORDNORSK KUNSTNERSENTER, 15. JUNI–12. AUGUST 2018

Det som finnes i minnet
Hvordan jobbe med hjemsted, oppvekst og erindring uten å bli navle
beskuende eller sentimental? Marita Solberg har langt på vei klart det. 
Utstillingen «En usunget sang» er en vidåpen og dyp sanselig refleksjon.

Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? Dette spørsmålet har tradisjonelt vært 
godt synlig blant nordnorske kunstnere, men kanskje i særlig grad på den 
samiske kunstscenen. Tidvis fungerer det godt, men litt for ofte dominerer 
klisjeene, stereotypiene og en tidvis idylliserende framstilling av kultur og 
sted. Marita Solberg er sånn sett mer kompleks og dessuten vanskeligere 
å plassere. Hun er vokst opp i Manndalen, er bosatt i Tromsø, utdannet i 
Oslo, og betegner seg selv som en nomade på den norske og internasjonale 
kunstscenen. Det kan hun godt gjøre. Hun har bodd og jobbet i New York, i 
London og i St. Petersburg, og rundt kunsten hennes er det en aura av noe 
stedbundet og stedløst på en og samme tid.

Marita Solberg jobber med lyd, performance, skulpturer og 
installasjoner, og er dessuten en dyktig sanger. Samiske referanser er ofte 
til stede i arbeidene hennes, men minst like sterkt står det multikulturelle, 
det flerspråklige og det sanselige. Det som går på tvers av klar opprinnelse 
og tilhørighet. I dette mangfoldige og udefinerbare landskapet hører også 
hennes første separatutstilling «En usunget sang» hjemme. Den åpnet på 
Nordnorsk kunstnersenter i midten av juni, og selv om nesten alt som er 
her kan spores tilbake til Manndalen, er dette en utstilling som er større enn 
tid og sted. Her er drøm, her er virkelighet, her er minner, fantasier, spor og 
refleksjoner. Alt blandet sammen til en filosofisk-magisk betraktning som 
inkluderer lyd, lukt, taktilitet, visualitet og innimellom en nesten feberaktig 
måte å oppfatte verden på. Det er gripende og det er uforutsigbart.

Fortryllet verden
I et eget rom er en skulpturell installasjon bestående av blant annet 
fiskeskjelett, kjevebein fra dyr og kråkesølv. Denne snurrer rundt sin egen 
akse, og objektene kaster forstørrede skygger på veggen bak. Men ikke bare 
det. Jeg har på meg 3D briller, og dermed river skyggene seg løs fra veggen 
og blafrer i løse luften foran meg. Sammen med et meditativt lydspor 
bestående av Solbergs sang og tonene fra en hjemmelaget cello, blir hele 
rommet som fortryllet. Det er vanskelig å skille skygge fra objekt, fysisk fra 
metafysisk, mulighet fra virkelighet. Jeg blir stående der inne og tenke på 
Platons hulelignelse: Hva er mest sant, ideene eller tingene?

Det er utrolig elegant utført, og svært virksomt, og den samme magiske 
fornemmelsen stråler også ut fra neste del av utstillingen: Et bokstavelig 
talt lav- og mosedekket landskap med selvlysende strå, objekter som ligner 
på ører, hjerner, ubestemmelige figurer som lyser eller skinner. Og opp fra 
mosen kommer det stemmer som snakker. Som forteller historier. Som 
legger ut om skrømt. Om Adam og Eva og Læstadius. Eller som bare uttaler 
enkeltord. Enkeltord som fanges opp og forsvinner i et stort ekko. Noen 
steder er lyden så svak at jeg må sette meg ned på kne for å høre hva som 
blir sagt. Dermed strømmer også lukten av mose og lav opp mot meg og 
vider ut opplevelsen. Det hele blir til en lavmælt kakofoni av lyd, lukt og 
skimrende lys, og følelsen av drøm, av gråsonen mellom våken og sovende, 
før og nå, trenger inn og tar plass. Det er svært fascinerende, det er svært 
vakkert, og det er mystisk uten å bli romantiserende. 

✎ Anki Gerhardsen  ▶  FRILANS JOURNALIST OG KRITIkER
 Kjell Ove Storvik  ▶  Nordnorsk kunstsenter

Et magisk-mystisk landskap av lav, 
lysende strå og lydinstallasjoner, preger 
en stor del av utstillingen.
Foto: Kjell Ove Storvik

Dette er en sammensatt og mangfoldig 
utstilling som beveger seg fra det dunkle og 

mystiske, til sterke farger og sterkt lys.
Foto: Kjell Ove Storvik
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Mangfoldige uttrykk
Det tar tid å oppleve og ta innover seg denne utstillingen. Også fordi 
stemningen har markante brudd. For der magien og dunkel belysning 
råder i første del, er det sterke farger, skarpt lys, ballonger, glassboller, 
veggmalerier, hverdagslige objekter, filleryer og plakater i den siste. 
Og en frisk lukt av deig som gjærer. I en rekke fargerike poser, laget av 
strømpebukser og som formmessig gir assosiasjoner til magesekken på dyr, 
hever store mengder brøddeig. Innimellom bobler deigen ut av posene, og 
klasker mot gulvet. Marita Solberg sier selv at deig og brødbakst har tatt en 
betydelig plass i barndommen hennes. I tillegg påpeker hun brødets sterke 
symboleffekt som religionens rekvisitt.

Manndalen er et område i Nord-Troms med norsk, samisk, svensk 
og kvensk befolkning. Kristendommen, særlig i form av læstadianismen 
har stått svært sterkt her, og dermed gir brøddeigen rom for et større 
assosiasjons- og refleksjonsgrunnlag: Det tar plass, det sveller, det er mye 
av det. Allikevel er det ingenting her som peker mot negative minner eller 
en problematisering. Det er egentlig nokså forunderlig. Dommedagstro og 
angsten for synden har en enorm plass i den læstadianske trosutøvelsen, 
og har lagt store begrensninger på livsutfoldelsen for svært mange 

mennesker fra Nord-Norge, og kanskje særlig i samiske miljøer. Til å være 
et kunstprosjekt som undersøker minner, oppvekst og bakgrunn, er det i det 
hele tatt påtakelig lite spor av smerte, avsmak, ubehag eller uro.

Inkluderende og inviterende
For alt jeg vet var kanskje uroen til stede i performancen som åpnet 
utstillingen. I følge Nordnorsk kunstnersenter skal en video fra denne 
åpningen etter hvert integreres i helheten, og gi publikum en opplevelse 
av Marita Solbergs performative uttrykk også. Foreløpig ligger det 
performative mest i mikrofonen som slynger seg som en rød slange 
bortover gulvet, og inviterer publikum til å synge, snakke eller på andre 
måter være med på å forme kunstuttrykket selv. Det er et fint og 
inkluderende element som også understreker at ingenting er endelig, 
ingenting er ferdig og enhver som kommer inn i en fortelling setter spor.

Utstillingen «En usunget sang» har blitt en rik og spennende 
kunstutstilling som både forteller, underliggjør, graver og løfter. Hele tiden 
åpent, hele tiden inkluderende, tidvis overveldende sterkt og vakkert og 
ofte lekent. Marita Solberg markerer seg som en av de mer interessante 
kunstnerne i landsdelen innenfor sitt felt.

I poser laget av strømpebukser henger store mengder brøddeig og hever. 
Solberg sier selv at brød og bakst var en sentral del av barndommen hennes.
Foto: Kjell Ove Storvik
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INTERVJU

Vil skape meningsfulle 
samarbeidsprosjekter
Den nye direktøren ved Sámi Dáiddaguovddáš – Samisk senter for 
samtids kunst i Karasjok ser store muligheter for samarbeid både i  
Sápmi og sørover i Norge. 

Direktør Kristoffer Dolmen har brukt store deler av sommeren på å sondere 
terrenget blant annet i Rovaniemi, Jokkmokk, Manndalen og flere steder 
i Finnmark. Hele tiden på utkikk etter aktuelle samarbeidspartnere og for 
å kartlegge utstillingssteder. Han håper å få vist fram samisk kunst sør i 
Norge og utenfor Sápmi. Det er i grunnen bare å fortsette arbeidet til den 
tidligere direktøren Jan-Erik Lundström, mener Dolmen. 

– Med Lündstrøm som direktør var Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) 
ansvarlig for fire av prosjektene som var i Trondheim under Tråante 2017. 
Det gav jo en enorm oppmerksomhet! Du treffer jo langt flere i Trondheim 
enn du gjør i Karasjok, sier Dolmen som håper også han får muligheten å 
gi den samiske kunsten et større publikum, samtidig som SDG skal være en 
tydelig aktør i Finnmark.

Må være meningsfullt 
Men selv om samarbeid med andre institusjoner er et viktig satsnings-
område understreker Dolmen at det må være en grunn til at samarbeids-
prosjekter skal igangsettes. 

– I Finnmark har mange erfaring med å jobbe med russiske samarbeids - 
partnere, og for meg er det viktig at slike prosjekter blir reelle samarbeid. 

Gjesteprogram for eksempel kan være vel og bra, men det spørs jo hvor 
interessant det er, sier Dolmen som heller vil ta i bruk andre modeller. Her 
holder han frem utstillingen I Craft, I Travel Light som turnerte i Norge og 
Russland, som et eksempel til etterfølgelse. 

– Da var det Nordnorsk Kunstmuseum og Kunsthåndverkerne i Nord-
Norge som var partnere på norsk side. Vi viste utstillingen i Karasjok og SDG 
kan gjerne være hovedpartner en annen gang, sier Dolmen som særlig liker 
hvordan kuratorene Charis Gullickson og Sigrid Høyforslett Bjørbæk jobbet 
aktivt med prosjektet gjennom å skape nye aktiviteter på hvert sted.

– Når kunstnerne blir satt i en ny sammenheng og får møte andre 
kunstnere blir det noe nytt. Man kommer ikke bare med et verk og sier her 
er et fiks ferdig videoprogram, vær så god, sett på. 

Å bruke utstillingene aktivt er generelt en målsetning for Dolmen. Og i 
tillegg til å arrangere kunstnersamtaler og omvisninger vil direktøren også 
legge til rette for andre typer arrangementer, som konserter, filmvisninger 
og boklanseringer på SDG. 

Vil jobbe for kunstnere
Som et av 15 norske kunstnersenter har SDG utviklet seg til å bli et 
attraktivt visningssted både for kunstnere og kuratorer. Mye av årsaken er 
utstillingslokalene. Den ombygde skolen har saler med god takhøyde som 
gjør det mulig å vise verk som ikke alle andre visningssteder kan stille ut. 

✎ Hilde Sørstrøm  ▶  kunsthistoriker, frilans kunstkritiker og skribent
 Dan Mariner  ◆◆  Tor Egil Rasmussen

Kristoffer Dolmen er ny direktør ved Sámi 
Dáiddaguovddáš – Samisk senter for 

samtidskunst i Karasjok.
Foto: Dan Mariner 

Oversiktsbilde fra utstillingen Making Form i forgrunn Raisa 
Porsanger, Muohtačalmmit/Hexaëmeron, 2015/2018.

Foto: Tor Egil Rasmussen
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Skjæringspunkter

Aslaug M. Juliussen

20.10.2018 – 31.03.2019

Kunstkritikerprisen 2017
Årets museum 2017

nnkm.no

 ◆ Kristoffer Dolmen er utdannet blant annet med mastergrad  
i skapende kuratorpraksis. 

 ◆  Med seg inn i stillingen som direktør har han årevis med erfaring 
fra det visuelle kunstfeltet hvor han har arbeidet både med 
utstillingsproduksjon og formidling i tillegg til en rekke andre 
kunstprosjekter. 

 ◆ De siste årene har han arbeidet i Nordland fylkeskommune  
hvor han har hatt kunst som sitt fagområde. 

 ◆ I juni 2018 gikk han inn i en åremålsstilling som direktør ved  
Sámi Dáiddaguovddáš – Samisk senter for samtidskunst (SDG)  
i Karasjok.

– Det skal være et ganske stort prosjekt hvis vi ikke kan klare å 
gjennomføre det her, sier Dolmen og forteller videre at det i november 
åpner en utstilling med Aage Gaup. I følge Dolmen arbeider Gaup med 
dimensjoner som få andre kan stille ut. 

Men det er selvsagt ikke bare fysiske fasiliteter som gjør SDG til et 
attraktivt sted. Også profesjonell behandling av kunstnere er viktig. I 
motsetning til flere andre steder tilbyr SDG utstillingshonorarer etter faste 
avtaler. I tillegg får kunstnere dekket transport, reise, opphold og andre 
utgifter.

– Oppgaven med å legge til rette for kunstnere er kjempeviktig,  
sier Dolmen som bekrefter at en av årsakene til at han ønsket seg inn  
i direktørstillingen var nettopp denne muligheten til å arbeide nært  
på kunstnerne.

– Det er jo det som er oppgaven til kunstsentrene. Vi skal jobbe for 
å gi kunstnerne en bedre arbeidssituasjon, sier Dolmen som hevder det i 
Nord-Norge er få steder som har ressurser som gjør det mulig å arbeide 
seriøst med kunstnere.

For alle generasjoner
Sámi Dáiddaguovddáš skal være et sted for både etablerte og yngre 
kunstnere, og Dolmen peker på denne sommerens utstilling Making  
Form som et eksempel på hvordan yngre kunstnere får muligheten til  
å vise seg fram. 

– Raisa Porsanger, for eksempel, hun relativ nyutdannet og har 
kanskje ikke en produksjon stor nok til å fylle disse lokalene nå. Men 
at hun blir kuratert inn i en gruppeutstilling som Making Form er 
kjempeviktig. 

Også det å gi kunstnere mulighet til å søke om utstillingsplass vil 
være viktig i arbeidet framover.

– Man må være tilgjengelige for kunstnere. Ikke alt skal gå på hvilket 
nettverk du har, sier Dolmen som mener det er nok av steder som 
overhodet ikke tar i mot søknader. 

På SDG vil det derfor være en vekselvirkning hvor man både jobber 
med programmering, med søknader fra kunstnere, egne kuratoriske 
prosjekter og samarbeid med andre institusjoner. Så langt har direktøren 
planer om å selv kuratere to utstillinger i 2019. Og selv om Kristoffer 
Dolmen ikke vil røpe for mye om fremtidsplanene til SDG bekrefter han 
at det finnes kunstnere på ønskelista som han mener bør presenteres i 
større utstillinger på SDG.

– Selv om det ikke er snakk om å oppdage «ukjente» kunstnere så 
er det noe man må jobbe med før det er for sent, for å si det sånn, sier 
direktør Dolmen optimistisk.



Dette er en interessant bok om samarbeid, 
organisasjons utvikling og kunstformidling  
i NordNorge gjennom de siste 40 år.

Kunstformidlingsinstitusjonen Se Kunst  
i NordNorge (SKINN) ble dannet i 1976. 
Historien er samlet mellom to permer av 
historiker Unni Krogh og speiler noen av 
endringene i det visuelle kunstfeltet  
i perioden 1976–2016. 

Dag Solhjell, kunstsosiolog dr. philos,  
skriver blant annet i sin anmeldelse:

Boken dokumenterer hvordan en fjern landsdels 
levende kunstliv blir til og vedlikeholdes: gjennom et  

mangeårig dynamisk samspill mellom krefter som  
både samarbeider og er i konflikt med hverandre.
Boken er en fest å lese. Den har en vakker grafisk 
utforming, er godt skrevet og ryddig redigert, og gir 
meget god innsikt på et område av kunstformidling 
og kunstpolitikk som det ikke finnes tilsvarende 
litteratur om. Unni Krogh kombinerer en forskers 
saklige tilnærming til materialet, med en pedagogisk 
og lettlest fremstillingsform.

Boken, SKINN 1976–2016, kunstformidler i Nord-
Norge gjennom 40 år, er på 200 sider, og rikt 
illustrert med bilder fra kunstutstillinger og 
formidlingsaktivitet gjennom perioden.
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Bestill gratis abonnement på
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Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år

Bestill boken ved å ta kontakt med Se Kunst  
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